
 (7102 – 7102ضوابط التقديم و القبول للدراسات العليا داخل العراق للعام )

 :مالحظة

 ستماراتاالتتالف من اكثر من صفحة واحدة  فيكون سحب   و باقي استمارات التقديم االلكتروني اذا كانت استمارة التقديم  

 و بخالفه تكون الغيه لى ورقة واحدة ذات وجهين و ليس على صفحتينع )ملونة(

للعام الدراسي  المستمسكات المطلوبة لغرض التقديم للدراسات العليا

)يجب تسليم فايل يحتوي على هذه المستمسكات الى شعبة  ---  2710 -2710

 -(: 4/6/7102و تنتهي  7/5/7102خالل فترة التقديم التي تبدا  الدراسات العليا

 .نسخة ملونة( على ورقة واحدة ذات وجهين و ليس على صفحتين) استمارة التقديم االلكتروني .0

)معنون للجهة المقدم اليها( للمتقدم لدراسة الدبلوم العالي او  تاييد التخرج او وثيقة التخرج .7

 الماجستير مثبت فيها معدل المتقدم و معدل الطالب االول على الدفعة رقما وكتابة.

اه مثبت فيها المعدل رقما ) البكالوريوس+ الماجستير( للمتقدم لدراسة الدكتور وثيقة التخرج .3

 و مطابقة الخلفية العلمية للمتقدم لنيل شهادة الدكتوراه. وكتابة

يتضمن الصيغة ) من الدائرة المنتسب اليها الموظف المتقدم للدراسات العليا كتاب عدم ممانعة .4

و  7106\7105من التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي االتية: عدم ممانعة الدائرة للموظف 

( يوما من صدور االمر 41الدراسية خالل ) ةوجلب االجاز (منحه االجازة الدراسية في حالة قبوله

 .الغاء قبولهخالفه يتم بالجامعي بقبوله و

 الحاسوب. شهادة كفاءة .5

 .اللغة االنكليزيةشهادة كفاءة  .6

و استمارة المقابلة  (510و صحيفة االعمال ) نموذج  (511) نموذج  التقديم استمارات ملىء .2

 و الحبر االبيض. وال يجوز الشطب والحك (516)

 .ويطلب صحة صدورها ( 517) نموذج  ذوي الشهداءملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من  .2

ويطلب صحة ( 513)نموذج  السجناء السياسيينملىء االستمارات الخاصة بالمتقدمين من  .9

 .صدورها

 (.514للمتقدم )نموذج  التعهد الخطيالتوقيع على  .01

بطاقة السكن  و شهادة الجنسية و هوية االحوال المدنيةمن المستمسكات الثالثة ) خة ملونةـنس .00

 .(7عدد ) صور ملونةمع  او تاييد السكن

 .ش ــالغ بب ـبسمن الدراسات العليا ابقا ـه سيدــدم ترقين قـعبالمتقدم  هدــتع .07

 .التصريح االمني .03



 :توضيحات 

  4/6/7102و ينتهي يوم   7/5/7102يبدا التقديم للدراسات يوم  

  على كافة المتقدمين تقديم فايل الى شعبة الدراسات العليا / كلية طب االسنان قبل انتهاء فترة

ذلك لغرض التقديم يحتوي على كافة االوراق و االستمارات و الوثائق المطلوبة للتقديم و 

تدقيق صحة المعلومات مع موقع التقديم االلكتروني وفي حالة وجود معلومات غير صحيحه 

 لن يسمح للمتقدم اداء االمتحان التنافسي حسب تعليمات الجامعه.

  الساعة التاسعة صباحا  77/6/7102 المصادفمتحان التنافسي يوم الخميس االيكون موعد 

 الممنوحة له من وزارته.ممانعة العدم ملفات المتقدمين بدون  عدم استالم  

 قبول لتحديد اهليته من السالمة البدنية والعقلية والنفسية  وفق رشح للتجري مقابلة للم

 اعالن القبول النهائي . قبل( 516استمارة )نموذج 

 بالشكل التالي: ) يرجى ترتيب االوراق المطلوبة في الفايل  لغرض انسيابية و سرعة العمل

الهويات و الصور, استمارة التقديم االلكتروني, استمارات التقديم االخرى, عدم الممانعه, 

يكون و و اللغة االنكليزيه, التصريح االمني, الوثيقة و تاييد التخرج( ءة الحاسوبشهادة كفا

 كاالتي:لمتقدم الون فايل 

 احمر     -الدبلوم:              

 ازرق   -الماجستير:            

 اصفر   -الدكتوراة:             

  يوما من تاريخ صدور االمر  41على المقبولين )الموظفين( جلب االجازة الدراسية خالل

 .الجامعي بالقبول و بخالفه يلغى قبولهم

 

 

 


